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0. Dve fázy Božieho sebazjavovania smerom k človeku
•
•

Fáza pred tým, než prišiel Boží Syn.
Fáza po tom, ako prišiel Boží Syn – Boží Syn nielenže hovorí o Bohu, a nielenže hovorí za Boha, ale on je Božou rečou, on je Božím slovom.
ο Nie je to náhoda, že ho Ján 1:1 označuje ako λόγος / lógos, čo sa zvyčajne
prekladá ako slovo.

1. Pohľad na Božieho Syna z minulého týždňa
Židom 1:2 ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky.
•

Naučili sme sa, že Kristus je dedič všetkého, a že skrze neho bolo všetko stvorené.
ο Neplatí teda, že by Syn bol stvorený, nie je to tvor ani vec.
ο Syn je autor stvorenia. Otec všetko stvoril s ním a skrze neho.
ο Syn nie je anjel, Syn v skutočnosti stvoril anjelov.

2. Potom, čo vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici
Židom 1:3 ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach.
•
•

•

2.1

Silou gréckeho jazyku sú slovesá a presná schopnosť opisovať deje podľa času uskutočnenia.
Syn v minulosti vykonal úplné očistenie od našich hriechov a teraz sedí na tróne.
ο Syn sa posadil na trón ako víťazný kráľ, ktorý bol korunovaný.
ο Nie je to tak, že Syn priebežne vykonáva dielo zmierenia.
ο Nie je to tak, že dielo zmierenia ešte len raz bude vykonané.
Pre list Židom je toto centrálna téma, pisateľ sa k nej opäť a opäť vracia.

Len jedna jediná obeť stačí na úplné spasenie

Židom 10:10 v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy.
Židom 10:14 Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú.
•

•

2.2

Musíme túto správu dostať k ľuďom tejto krajiny. Sú okolo nás milióny, ktoré si myslia, že tomu dielu zmierenia niečo chýba.
ο List Židom naproti tomu hovorí, že Kristus sedí na tróne – dielu zmierenia
teda nechýba vôbec nič.
Na Slovensku zástupy okolo nás chápu kresťanstvo ako systém rituálov, kde Kristus
opäť a opäť prichádza na zemský oltár, aby ho tam obetoval zemský kňaz.
ο Naproti tomu List Židom hovorí, že očistenie našich hriechov vykonal Kristus
sám a skrze seba samého. Na naše zmierenie nebol a ani nie je potrebný žiadny pozemský kňaz, treba nám iba jedného kňaza z neba, totiž Pána Ježiša.
ο Tu máme opäť pred očami, čo znamená to reformačné heslo „Iba Kristus“
a „Iba viera“.

Kristovo sedenie na tróne znamená moju bezpečnosť
•

Nemusím a nesmiem k Bohu prichádzať spôsobom, kde to, či ma prijal, alebo nie,
odvádzam od opakovaného úkonu nejakého človeka na zemi.

3. Dnes nás budú zaujímať tri skutočnosti o Božom Synovi
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1. Syn Boží je žiarou Božej slávy.
2. Syn Boží je kópiou Božej podstaty.
3. Syn Boží nesie alebo udržuje všetko slovom svojej moci.
Začneme tou treťou skutočnosťou, a potom sa v závere dostaneme k prvým dvom.

•

4. Prvá skutočnosť – Syn udržuje všetko slovom svojej moci
Židom 1:3 ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc (gr. φέρω / féró)
všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil
sa po pravici Veličenstva na výsostiach.
•

4.1

Ak by Syn Boží svojím mocným Slovom nevyriekaval všetko okolo mňa do existencie,
nebude vôbec nič. A nielenže by vôbec nič neexistovalo, ale ani by som len nevedel,
že neexistuje vôbec nič. Nebola by ani žiadna ľudská myseľ a poznanie čohokoľvek.
ο Moderný človek, zvlášť to platí v Európe, je mimoriadne zaťažený na hmotu.
Ako je to s nami, ktorí si hovoríme kresťania?

Keď príde na každodennú prax, si naturalista alebo kresťan?
•

Ľahko sa pod rúškom kresťanských slov môže skrývať srdce presiaknuté naturalizmom a materializmom.
ο Verím len tomu, čo je dokázané vedeckým experimentom (Moja otázka:
A prečo potom veríte v evolúciu? Kde sú vedecké dôkazy?)
ο Keď sa cez deň pozerám na oblohu a vtáky, uvedomujem si, že za tým všetkým je Kristus so svojím slovom?
Bunky, DNA, tkanivo, metabolizmus, mozog, pľúca, srdce, obličky, nohy, ruky, nič
z toho nemôže bez Krista existovať ani sekundu.
Myseľ každého jedného jednotlivca v tejto miestnosti je schopná dať dokopy myšlienku len vďaka tomu, že Kristus tú myseľ aktívne zachováva.

•
•

Čas je závislý na Kristovom slove, hmota je závislá na Kristovom slove, energia
je závislá na Kristovom slove, všetky udalosti vo vesmíre sú závislé na Kristovom slove.

4.2

Kto je teda Boží Syn?
•

Opäť a opäť sa zastavujeme pri otázke, kto je Boží Syn podľa svojho bytia.
ο Je to anjel, je to človek, je to Boh v takom zmysle, ako je ním Otec?

4.2.1

Všade v Písme je to iba Boh, ktorý koná a tvorí samotným slovom

Genesis 1:3 A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
•

4.3

Syn Boží má práve také vlastnosti, aké prislúchajú výlučne Božej bytosti – nekonečnú moc, schopnosť tvoriť realitu a udržiavať ju vlastným slovom.
ο Ježiš Kristus nie je stvorená bytosť a nie je menší od Boha.

Si pokorný pred Božím Synom?
•
•

4.4

Na Kristovi som závislý nie len v záležitosti spasenia, ale rovnako aj v záležitosti mojej existencie.
Ak má táto totálna a nepretržitá závislosť na Kristovi nevedie ku pokore a ku krotkosti, potom ja už neviem, čo ma privedie. Zostáva už len strašné očakávanie súdu
pre pyšných ľudí, čo si pohodlne myslia, že Slnko a Mesiac, more a Tatry, Dunaj
a oblaky existujú len tak samé od seba.

Uctievaš Božieho Syna?
•

Ak ťa toto nevedie ku chvále a uctievaniu, tak potom ja už neviem, čo ťa povedie.
Zostáva už len súd pre nevďačných a pohŕdavých a samoľúbych ľudí.
ο Každý, kto neverí, neverí na dlh. Každý, kto hreší, hreší na dlh.
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Bremeno existencie všetkej hmoty a energie a ich interakcií, bremeno existencie všetkých duchovných bytostí, bremeno umožnenia akýchkoľvek myšlienok
v miliardách myslí ľudí a anjelov, to všetko leží na Božom Synovi.

5. Druhá a tretia skutočnosť – Syn je Božia žiara a kópia jeho podstaty
Židom 1:3 ktorý súc odbleskom (gr. apaúgasma) jeho slávy a obrazom (gr. charaktér) jeho
podstaty (gr. hypóstasis) a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba
očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach.
•
•
•

5.1.1
•

Gr. ἀπαύγασµα / apaúgasma – odblesk, blesk, žiara, jas, lesk.
ο Toto slovo sa nachádza v NZ iba jediný krát.
Gr. χαρακτήρ /charaktér – presná podoba, úplné vyjadrenie, odtlačok.
ο Toto slovo sa nachádza v NZ iba jediný krát.
Gr. ὑπόστασις /hypóstasis – podstata, prirodzenosť; to, čo robí nejaké bytie tým,
čím to objektívne je.

Iné preklady Židom 1:3
Pozrime sa na to, ako sedem iných prekladov tento verš prekladá. Z toho sú prvé tri
české a zvyšné štyri anglické

Kralická Bible – Židom 1:3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,
Nová Kralická Bible – Židom 1:3 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem
svojí moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil
se po pravici Velebnosti na výsostech.
Preklad KMS – Židom 1:3 On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, nese všechno slovem
své moci. Když vykonal skrze sebe očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na
výsostech.
NIV Židom 1:3 The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being,
sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat
down at the right hand of the Majesty in heaven.
ESV Židom 1:3 He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature…
NT Recovery Version Židom 1:3 Who, being the effulgence of His glory and the impress of His
substance…
NKJV Židom 1:3 who being the brightness of His glory and the express image of His person…
Boh je preto Bohom, že je nekonečne slávy a má Božskú podstatu.

6. Božia sláva a žiara jeho slávy
•

Je až pozoruhodné, ako často Písmo hovorí o Bohu cez jeho slávu.

Exodus 33:18 Na to povedal Mojžiš: Ukáž mi, prosím, svoju slávu!
ο Mojžiš chce Boha vidieť a zažiť takého, aký je.
Žalmy 106:20 a zmenili svoju Slávu v podobu vola, ktorý žerie bylinu.
•

To je dokonca miesto, kde sláva a Boh sú stotožnené, preto brat Roháček prekladá
s veľkým „S“.

Jeremiáš 2:11 Či zamenil voľaktorý národ svojich bohov? A to ani nie sú bohovia! Ale môj ľud
zamenil svoju slávu za to, čo neprospeje!
Izaiáš 48:11 Pre seba, pre seba to učiním, lebo jako by mohlo byť poškvrnené moje meno? A
svojej slávy inému nedám.
Rímskym 1:23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného
človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov.
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•

Na Božiu slávu sa môžeme pozerať aj ako na demonštráciu alebo vyjavenie všetkých
jeho dokonalostí a atribútov.
Boha Písmo opakovane definuje cez jeho slávu a je to Syn Boží, ktorý je žiarou
Božej slávy. Kedy len bol Boh slávny – a to bolo od vždy – bola tam i žiara slávy
(= Boží Syn), kedy len Boh bude slávny – a to bude navždy – bude tam i žiara slávy (= Boží Syn). Tak ako nemá počiatok Božia sláva, nemá počiatok ani žiara tej
slávy. Žiara slávy nemá inú kvalitu ako sláva samotná.

6.1

Niektoré dôsledky toho, že Syn je žiarou Božej slávy
•
•

Tak ako sa o slnku a hviezdach dozvedám cez ich žiaru – o Bohu sa dozvedám cez jeho Syna.
Tak ako zažívam slnko cez svetlo a teplo, ktoré vyžaruje, tak zažívam Boha cez toho,
ktorý je žiarou jeho slávy – totiž cez jeho milovaného Syna.
ο Je to smrteľný omyl, ktorého sa dopúšťa Islam, keď popiera, že by Boh nemal
Syna.
ο Je to rovnako tragický omyl, ak by sme zo Syna urobili bytosť, ktorá má počiatok v čase.

7. Božia podstata a jej odtlačok v Synovi
•

Exkluzívna a unikátna prirodzenosť Boha je práve to, čo ho robí božským a úplne
iným od tvorstva.

Galatským 4:8 Ale vtedy neznajúc Boha slúžili ste bohom, ktorí prírodou nie sú nimi.
•

Biblického Boha voláme Bohom, pretože ním objektívne je.
ο My len pomenúvame týmto výrazom to, čo skutočne existuje bez ohľadu na
to, aký by sme k tomu mali postoj.
Boha Písmo opakovane definuje cez jeho večné a všemohúce bytie, ktoré je súčasťou jeho podstaty. Dá sa povedať, že prirodzenosť/podstata Boha je suma
jeho atribútov. Všetky atribúty, ktoré má Otec, sa nachádzajú i v Synovi. Syn je
dokonalou kópiou/odtlačkom Božieho bytia v jeho božskej kvalite.

7.1

Syn je úplne jedinečný, nie je to stvorená anjelská bytosť
Fakt, že autor listu Židom spája Božieho Syna so slávou Boha cez výraz „žiara“
a podstatou Boha cez výraz „kópia“, poukazuje na to, že nám prezentuje osobu
Syna ako nestvorenú bytosť, ktorá je vo svojej podstate práve tak božská ako
Otec.

8. Nabudúce nás čaká pohľad na to, ako je Syn neporovnateľne väčší ako
anjeli
•

Pozrieme sa tiež detailne na to, ako sa Svedkovia Jehovovi snažia obhájiť tvrdenie, že
Ježiš je archanjel Michal.
ο Všetky ich výpovede pomeriame biblicky jednu po druhej.

4

